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ENTIDADES PROMOTORAS

Designação ASSOCIAÇÃO DE APOIO E SEGURANÇA PSICO-SOCIAL

Designação AGIRXXI- Associação para a Inclusão Social

ENTIDADES PARCEIRAS

Designação Lupa - Grupo Teatro

Designação SEACOOP - Social Entrepreneurs Agency, CRL

Designação ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE REINSERÇÃO E APOIO SOCIAL

Designação Associação Portuguesa de Emprego Apoiado

Designação Reagir Social - Associação de Intervenção Social

Designação Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla - SPEM

Designação AMCDP

Designação Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Etnia
Cigana

Designação APPACDM-Lisboa

Designação AGUINENSO

Designação Junta de Freguesia de Marvila

Designação Instituto do Emprego e Formação Profissional

Designação Fundação Aga Khan - Portugal

Designação Agrupamento de Escolas Francisco de Arruda

Designação Centro em rede de Investigação em Antropologia (CRIA)

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

Designação JOBSTER

BIP/ZIP em que pretende intervir 1. Casalinho da Ajuda

2. Dois de Maio

31. Armador

53. Marvila Velha

Síntese do Projecto

Fase de execução O projeto visa contribuir para a redução da taxa de
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desemprego jovem nos territórios Bip/Zip através do
desenvolvimento de abordagens inovadoras e instrumentos
específicos promovendo o acesso ao emprego de jovens com
baixas qualificações, jovens desempregados e pessoas com
doença/deficiência mental e/ou incapacidade, através de um
trabalho de motivação e encaminhamento de jovens
desempregados e sem frequência escolar (designados NEET)
para programas de capacitação, formação e qualificação

Fase de sustentabilidade Integração de resultados e práticas por via da consolidação
das respostas criadas, das redes constiuidas, da
valorização dos ganhos da intervenção e do trabalho
articulado entre parceiros. Através da rentabilização do
investimento nos recursos do Projeto pretende-se garantir a
sustentabilidade financeira e continuidade do projeto
durante e para além do periodo de financiamento. Espera-se
também que as metodologias de trabalho ensaiadas ao longo
do Projeto possam ser replicadas em outros Bip/Zip

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico Segundo a indicação do Instituto de Emprego e Formação
Profissional (IEFP), na freguesia de Marvila encontram-se
inscristos 2636 utentes, sendo que 1048 são beneficiários
do Rendimento Social de Inserção (RSI) e 625 são
subsidiados. Tendo estes números em mente, não nos podemos
esquecer de todos os sujeitos que mesmo estando
desempregados, não se encontram inscritos no Centro de
Emprego.
O número destes últimos, apurado no âmbito do Programa
RedEmprega Lisboa e RedEmprega LX Oriental, resulta de uma
preocupação das entidades representadas em consórcio e
através dos Front Offices e Gabinetes de Inserção
Profissional (GIP) da AGIR XXI e da Aguinenso, detetada ao
nível da empregabilidade e inserção profissional, sentidas
por públicos vulneráveis não só a nível de município e em
particular dos territórios BIP/ZIP das Freguesias da Ajuda,
Marvila e Olivais.

Temática preferencial Competências e Empreendedorismo

Destinatários preferenciais Jovens

Objectivo geral O projeto JOBSTER pretende intervir de forma inovadora na
questão do desemprego, em particular o que atinge a
população jovem. Esta intervenção usará metodologias pouco
convencionais na abordagem a este problema e visa
contribuir para:
a)Aumento efectivo de população empregada nos territórios
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BIP/ZIP promovendo o acesso ao emprego de jovens com baixas
qualificações, jovens desempregados e pessoas com
doença/deficiência mental e/ou incapacidade
b) motivação e encaminhamento de jovens desempregados e sem
frequência escolar (os designados jovens NEET) para
programas de capacitação, formação e qualificação.
O Projecto JOBSTER assenta num modelo inovador de
intervenção social na problemática do desemprego. Parte de
  uma mudança de foco na abordagem às pessoas desempregadas
  Frequentemente vistas como sujeitos passivos. As
metodologias de a implementar ao longo do projeto procuram,
ao contrário, colocar as pessoas numa posição ativa e
comprometida face aos desafios, constrangimentos e ao
estigma que a condição de desempregado(a) acarreta.
Em concreto, o projeto pretende ir ao encontro de pessoas
em situação de desemprego e ajudá-las na construção de um
percurso de inserção sócio profissional e/ou por acesso a
capacitação e formação. De forma integrada e tendo por base
uma metodologia bottow up que promova o envolvimento e o
estreitar da cooperação entre organizações públicas e
privadas, com e sem fins lucrativos, o projecto promoverá
  uma trabalho em rede assente na complementaridade dos
recursos territoriais e comunitários.
Propõe-se também a construção de uma ferramenta tecnológica
acessível através da web (app), para auxiliar no matching
entre as potencialidades dos desempregados e as
necessidades do mercado de trabalho.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

Descrição Contrariar processos de segregação e auto-exclusão
identificados em territórios BIP/ZIP:
a) Mapear e identificar situações problema e aprofundar a
análise das problemáticas identificadas no diagnóstico da
carta BIP/ZIP;
b) Validar hipóteses de intervenção sujeitando-as à
apreciação dos atores locais;
c) Contrariar a imagem da pessoa desempregada como sujeito
passivo e desvinculada da cidadania;
d) Promover a avaliação e divulgação dos resultados e do
modelo de intervenção

Sustentabilidade As atividades propiciarão a coesão social por via da
inserção   no mercado de emprego   entre os destinatários
(cerca de 50% dos destinatários diretos). Nos anos
seguintes, as rotinas iniciadas e as parcerias aprofundadas
ajudarão ao desenvolvimento deste processo em espiral,



PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

6

acompanhando o crescimento do projeto expandindo a sua
influência a territórios Bip/Zip.

Objetivo Específico de Projeto 2

Descrição Promover a capacitação dos jovens e contribuir para a
construção de percursos de inserção sócio profissional:
a) Intervir nos territórios identificados no projecto
através de uma estratégia de ir ao encontro dos
destinatários.
b) Promover junto dos destinatários do projecto atividades
de formação e motivação que permitam a sua inserção no
mercado de trabalho.
c) Envolver ativamente os jovens na condução do próprio
projeto de vida

Sustentabilidade A valorização de iniciativas, como acontecimentos que
fomentem o crescimento pessoal e a abertura a processos e
iniciativas de empreendedorismo, promovidas com o
envolvimento das entidades parceiras e dos próprios
destinatários.   Por outro lado, a promoção de uma
comunidade que aprende a conhecer e reconhecer o seu valor
e a descobrir o potencial transformador de trabalhar em
rede, fomenta um maior envolvimento dos participantes e
potencia o alargamento dessa rede ao exterior, nomeadamente
através das entidades promotoras e parceiras do projeto
existentes e a criar. A sustentabilidade resultará também
do compromisso com os resultados e com a continuidade das
atividades no futuro. A visibilidade dos resultados
permitirá reforçar a imagem positiva do Projeto e do
Programa Bip/Zip.

Objetivo Específico de Projeto 3

Descrição Apoiar a inserção sócio-profissional dos jovens:
a) Suportar o processo de inserção assente num trabalho
prévio de auto conhecimento e de promoção de competências
básicas para o emprego;
b) Apoiar a definição de projeto de vida de longo prazo e
de acordo com os interesses, competências e necessidades de
cada jovem
c) Prevenir a desvinculação dos destinatários do projecto
acompanhando de forma individualizada os percursos de
inserção
d) Garantir o suporte e a manutenção do emprego através de
um trabalho coordenado com outros serviços de apoio e
entidades empregadoras

Sustentabilidade A consolidação e sustentabilidade do Projeto será resultado

do necessário envolvimento dos parceiros no processo de
acompanhamento e follow-up no processo de acompanhamento
aos jovens inseridos em mercado de trabalho ou em contextos
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formativos.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO

Actividade 1 JOBSTER

Descrição A atividade visa uma intervenção nos bairros bip zip
identificados na candidatura, através de uma unidade móvel
"Jobster" que se desloca diariamente, com o objetivo de ir
ao encontro dos jovens desempregados no bairro Bip/Zip onde
pretendemos intervir. Numa primeira fase, procurar-se-á
conhecer os "territórios" do território e as suas
geografias variáveis através de uma presença nos
territórios Bip/Zip. Partindo do principio da livre adesão
da relação confidencial, pretende-se adotando uma atitude
educativa constante que os atores sociais sejam conhecidos
e reconhecidos pela população-alvo como atores-recurso de
forma a ampliar o leque de possíveis respostas às
necessidades por eles identificadas. Utilizando as
infraestruturas presentes nos bairros Bip-Zip,
fomentar-se-á encontros em sala (cruzamento com a boutique)
a fim de identificar necessidades coletivamente e de forma
a esclarecer os jovens daquilo que o projeto poderá ou não
dar respostas de forma a não suscitar expectativas
irrealistas da população em relação ao projeto.

Recursos humanos Coordenadora do projeto;
Gestor de atividade;
Equipa de avaliação externa (CRIA); 
Parceiros;
Colaboradores profissionais; 
Voluntários

Local: morada(s) Bairros: Casalinho da Ajuda;Dois de Maio;PRODAC;Quinta do
Morgado;Marvila Velha;

Local: entidade(s) AGIR XXI;SEA;Junta de Freguesia de
Marvila;SPEM;ACRAS;Associação de Apoio e Segurança
Psico-Social;Lupa;IEFP;Junta de Freguesia dos
Olivais;ADECCO;Junta de Freguesia do Lumiar;Reagir
Social;Associaçao Portuguesa para o Desenvolvimento da
Etnia Cigana; AGUINENSO;CRIA;Grupo Sport Chinquilho
Cruzeirense;AMCDP;APEA;Aga Khan;

Resultados esperados Envolvimento de 80% dos destinatários   jovens em situação
de desemprego e 60% de jovens encaminhados que iniciaram
percursos formativos ou de emprego. Envolvimento de 100% de
todos os parceiros na implementação do projeto.

Valor 12000.00 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
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Periodicidade Diário

Nº de destinatários 2000

Objectivos especificos para que
concorre

1, 2, 3

Actividade 2 Rotunda

Descrição Atividade motivacional com recurso a sessões de formação em
grupo onde o trabalho é desenvolvido com recurso s técnicas
teatrais (corpo, movimento e voz)   e que permitirá
realizar uma trabalho preparatório de inserção no mercado
de trabalho através do treino das competências mais também
do controlo das emoções.

Recursos humanos Coordenadora do projeto;
Gestor de atividade;
Equipa de avaliação externa (CRIA); 
Equipa de formadores (3);
Parceiros;
Colaboradores profissionais; 
Voluntários

Local: morada(s) AGIR XXI, Rua Vale Formoso de Cima 47,Lisboa;

Local: entidade(s) Lupa;AGIRXXI;AASPS;CRIA;

Resultados esperados Criação de uma equipa de formadores dinamizadora da
atividade;
Desenvolvimento de sessões de formação em articulação com o
IEFP; Participação de 80% dos jovens   destinatários em
mais de 80% das sessões de formação de valorização e
melhorias de competência sócio profissionais dos
destinatários do projeto com dificuldades de integração
sócio-profissionais
Articulação com outras atividades do Projeto;
Envolvimento de 100% de todos os parceiros na implementação
do projeto.

Valor 10000.00 EUR

Cronograma Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 10, Mês 11,
Mês 12

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 120

Objectivos especificos para que
concorre

1, 2, 3

Actividade 3 Mind the Gap
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Descrição Esta atividade pretende contribuir para a inserção de
pessoas com deficiência e/ou incapacidade no mercado de
trabalho, melhorando a sua qualidade de vida. A atividade
comporta três níveis de atuação: 1) junto dos
destinatários, valorizando e levando-os a descobrir as suas
competências e capacidades; 2) junto de diversos agentes
promotores de empregabilidade, sensibilizando para a
problemática da inserção profissional de pessoas com
deficiência e/ou incapacidade; 3) junto dos destinatários e
potenciais empregadores, promovendo o contacto com
experiências reais no mundo do trabalho e os desafios de
manter um emprego ou montar um negócio. Alguns dos
destinatários desta atividade poderão ser convidados para
formar ou integrar equipas na atividade Lab Job.

Recursos humanos Coordenadora do projeto;
Gestor de atividade;
Equipa de avaliação externa (CRIA); 
Parceiros;
Colaboradores profissionais; 
Voluntários

Local: morada(s) Vários locais nos Bip/Zip e na cidade de Lisboa

Local: entidade(s) Vários locais nos Bip/Zip e na cidade de Lisboa

Resultados esperados Acompanhamento de maior proximidade a pessoas com problemas

de saúde mental; Consciencialização da doença; sinalização
e encaminhamento de casos; criação de "estratégias que
ajudam à concretização à diminuição do estigma de pessoas
com doença mental e/ou incapacidade face ao mercado de
trabalho.
Envolvimento de 100% de todos os parceiros na implementação
do projeto.

Valor 2000.00 EUR

Cronograma Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 10, Mês 11,
Mês 12

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 100

Objectivos especificos para que
concorre

1, 2, 3

Actividade 4 LABoratório do Trabalho

Descrição Pretende-se com a atividade criar um espaço de trabalho
partilhado destinado a jovens desempregados (previamente
estes jovens terão passada pela atividade Rotunda).
Evitando as abordagens convencionais à questão da procura
de emprego, esta atividade implica um compromisso dos
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destinatários em trabalhar em conjunto para a sua inserção
no mercado de trabalho. Com um funcionamento similar ao
funcionamento de um projeto aos jovens envolvidos serão
distribuídas responsabilidades/tarefas, conseguindo que a
sua procura de emprego seja mais ordenada, coordenada e
eficaz. A estes pequenos grupos de jovens (máximo equipas
de 5 pessoas) será fornecido acesso a meios básicos de
trabalho (condições físicas adequadas, secretária, sala de
reuniões, internet, telefone, etc.). Cada grupo terá
supervisão e mentoria, sendo os objetivos a alcançar
definidos em conjunto pelo grupo e respetivo mentor. O Lab
Job tem como objetivo o reforço de competências dos
participantes, nomeadamente a capacidade de trabalhar em
equipa, a procura ativa de emprego ou de mais formação bem
como a criação do seu próprio emprego.

Recursos humanos Coordenadora do projeto;
Gestor de atividade;
Equipa de avaliação externa (CRIA); 
Parceiros;
Colaboradores profissionais; 
Voluntários

Local: morada(s) AGIRXXI, Rua Vale Formoso de Cima 47,Lisboa;

Local: entidade(s) AGIRXXI

Resultados esperados Aumento em 80% das   possibilidades de encontrar um
trabalho ou desenvolver um projeto empreendedor;
Desenvolvimento de competências transversais, em 100% dos
participantes, tais como, autonomia, trabalho de equipa,
redes de contactos, gestão do tempo e organização;

Valor 10000.00 EUR

Cronograma Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 25

Objectivos especificos para que
concorre

1, 2, 3

Actividade 5 JOBSTER APP

Descrição Criar uma solução digital (app, webapp ou ambos) de acesso
gratuito, que possibilite e facilite a interligação entre
candidatos e recrutadores potencializando todo este
processo. A aap JOBSTER permitirá aos candidatos enviar o
seu próprio CV, carta de motivação ou portfólio diretamente
através da plataforma, diferenciando-se de outras
alternativas uma vez que simplifica o processo de
candidatura. Tem ainda a vantagem de agregar as ofertas de
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emprego favoritas na sua conta, e receber alertas/emails de
vagas do seu interesse. Com esta funcionalidade, o portal
pretende diferenciar-se das restantes alternativas,
facilitando e simplificando o processo de candidaturas.

Recursos humanos 1 técnico informática para a criação
Coordenadora do projeto;
Gestor de atividade;
Equipa de avaliação externa (CRIA); 
Parceiros;
Colaboradores profissionais; 
Voluntários

Local: morada(s) Entidade Externa

Local: entidade(s) Entidade Externa

Resultados esperados Oferta de uma plataforma digital de acesso gratuito que
permita aos utilizadores (destinatários diretos e indiretos
do projeto) facilitar a obtenção de informação relacionada
com a procura de emprego e interagir com a equipa do
projeto, empregadores e parceiros.

Valor 2000.00 EUR

Cronograma Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Diário

Nº de destinatários 3500

Objectivos especificos para que
concorre

1, 2, 3

Actividade 6 Imagem e Comunicação

Descrição O objetivo da avaliação assenta na produção de informação
que possibilite aos intervenientes no projeto, verificar em
que medida os objetivos estão a ser cumpridos e os
resultados esperados estão a ser alcançados. A metodologia
a utilizar pretende avaliar não apenas o projeto como um
todo, mas também as suas outras componentes mais
especificas: atividades desenvolvidas, parcerias
estabelecidas, produtos, competências desenvolvidas,
etc.,recorrendo a métodos quantitativos e qualitativos de
análise e tratamento da informação (entrevista, análise
documental, observação direta, etc...). A avaliação tem
ainda por objetivo a realização de balanço de competências
do projeto, que será desenvolvido em articulação com as
atividades de avaliação do projeto, no sentido de criar e
aproveitar sinergias naturais, tanto ao nível do momentos
de avaliação (inicial, intermédio e final) como ao nível
dos dispositivos de monitorização.
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Recursos humanos Coordenadora do projeto;
Gestor de atividade;
Equipa de avaliação externa (CRIA); 
Parceiros;
Colaboradores profissionais; 
Voluntários

Local: morada(s) AGIRXXI;AASPS;CRIA;

Local: entidade(s) AGIRXXI, Rua Vale Formoso de Cima 47,Lisboa;

Resultados esperados Desenvolvimento de um dossier de imagem e linha de
comunicação adaptada aos diversos suportes e produtos a
criar no âmbito do projeto. Utilização dos recursos chave
(redes sociais, sitio na internet, entre outros) de modo a
chegar a 80% dos destinatários do projeto

Valor 3500.00 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Semanal

Nº de destinatários 6000

Objectivos especificos para que
concorre

1, 2, 3

Actividade 7 coLAB

Descrição Formação interna, com produção de conhecimento aprofundando
o desenho do projeto desde o diagnóstico dos problemas, aos
conceitos base, as metodologias selecionadas ou criadas e
aos itinerários de intervenção, em momentos regulares de
reflexão e criação de conteúdos, articulados com a
atividade de avaliação e calendarizados ao longo do ano, a
ritmo regular - no mínimo um por trimestre. Inclui Jornada
aberta para partilha e reflexão sobre experiências afins,
com comunicações nacionais e internacionais.

Recursos humanos Coordenadora do projeto;
Gestor de atividade;
Equipa de avaliação externa (CRIA); 
Parceiros;
Colaboradores profissionais; 
Voluntários

Local: morada(s) AGIRXXI, Rua Vale Formoso de Cima 47,Lisboa;
AASPS, Rua do Cruzeiro, 194 B 1300-172 Lisboa

Local: entidade(s) AGIRXXI;SEA;Junta de Freguesia de
Marvila;SPEM;ACRAS;Associação de Apoio e Segurança
Psico-Social;Lupa;IEFP;Junta de Freguesia dos
Olivais;ADECCO;Junta de Freguesia do Lumiar;Reagir
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Social;Associaçao Portuguesa para o Desenvolvimento da
Etnia Cigana; AGUINENSO;CRIA;Grupo Sport Chinquilho
Cruzeirense;AMCDP;APEA;Aga Khan

Resultados esperados Incremento de métodos participativos; 
Reforço do envolvimento das entidades que compõem a
parceria;
Competências desenvolvidas pela equipa; Inovação nas
estratégias; Captação de mais parceiros formais e informais

para o projeto; Confluência em iniciativas doutra
atividade, no mínimo 3; Desenvolvimento de 12 sessões
formativas/informativas com 80% de participantes do
consórcio que representam o consórcio.

Valor 7500.00 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 60

Objectivos especificos para que
concorre

1, 2, 3

Actividade 8 Avaliação e Monitorização (CRIA)

Descrição O objetivo da avaliação assenta na produção de informação
que possibilite aos intervenientes no projeto, verificar em
que medida os objetivos estão a ser cumpridos e os
resultados esperados estão a ser alcançados. A metodologia
a utilizar pretende avaliar não apenas o projeto como um
todo, mas também as suas outras componentes mais
especificas: atividades desenvolvidas, parcerias
estabelecidas, produtos, competências desenvolvidas,
etc.,recorrendo a métodos quantitativos e qualitativos de
análise e tratamento da informação (entrevista, análise
documental, observação direta, etc...). A avaliação tem
ainda por objetivo a realização de balanço de competências
do projeto, que será desenvolvido em articulação com as
atividades de avaliação do projeto, no sentido de criar e
aproveitar sinergias naturais, tanto ao nível do momentos
de avaliação (inicial, intermédio e final) como ao nível
dos dispositivos de monitorização.

Recursos humanos Coordenadora do projeto;
Gestor de atividade;
Equipa de avaliação externa (CRIA); 
Parceiros;
Colaboradores profissionais; 
Voluntários

Local: morada(s) AGIRXXI, Rua Vale Formoso de Cima 47,Lisboa;
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AASPS, Rua do Cruzeiro, 194 B 1300-172 Lisboa
ISCTE-IUL, Av. das Forças Armadas, 1649-026 Lisboa

Local: entidade(s) ISCTE-IUL; AASPS; AGIR XXI

Resultados esperados A avaliação e monitorização permitirá verificar desde o
início do projeto até à sua conclusão, os efeitos e os
impactos produzidos em articulação com a sua eficácia,
possibilitando a introdução atempada das alterações
necessárias para garantir o alcance dos objetivos
previamente definidos, constituindo-se, deste modo, um
instrumento de investigação-ação de apoio à decisão e de
comunicação.

Valor 3000.00 EUR

Cronograma Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9, Mês 10, Mês 11, Mês 12

Periodicidade Mensal

Nº de destinatários 6000

Objectivos especificos para que
concorre

1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO

Rede (resultados)

Nº de parceiros mobilizados 22

Constituição da equipa de projeto

Função 1 Coordenadora de Projeto

Horas realizadas para o projeto 960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função 1 Gestor de Atividade Jobster

Horas realizadas para o projeto 960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não
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Função 1 Gestor de Atividade Rounda

Horas realizadas para o projeto 960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função 1 Gestor de Atividade Mind the Gap

Horas realizadas para o projeto 960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função 1 Gestor de Atividade LABoratório do Trabalho

Horas realizadas para o projeto 960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função 1 Gestor de Atividade Jobster App

Horas realizadas para o projeto 960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função 1 Gestor de Atividade Imagem e Comunicaãço

Horas realizadas para o projeto 960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função 1 Gestor de coLAB

Horas realizadas para o projeto 960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não
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Função 1 Gestor de Atividade Avaliação e Monitorização

Horas realizadas para o projeto 960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função 1 Administrativa

Horas realizadas para o projeto 148

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função 1 Gestor Financeiro

Horas realizadas para o projeto 148

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não

Função 1 Estagiário Curricular

Horas realizadas para o projeto 960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Não Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função 1 Estagiário profissional

Horas realizadas para o projeto 960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Função 1 Gestor de formação

Horas realizadas para o projeto 190

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Não
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Função 1 técnico psicossocial

Horas realizadas para o projeto 960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP Financeira

Morador no bairro do projeto Sim

Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados
com a constituição da equipa de projeto

(com uma afetação >= 75%)

1

Nº de novos postos de trabalho criados
como resultado da intervenção do

projeto

1

Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP
destinatários de atividades em que é

possível a identificação dos
participantes (formativas, pedagógicas,

lúdicas)

2000

Nº total acumulado de destinatários de
atividades onde não é possível a

identificação clara dos participantes

9500

Nº de atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes

2

Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

100

Nº de destinatários mulheres 900

Nº de destinatários desempregados 6000

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

5400

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

0

Nº de destinatários imigrantes 300

Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

8
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Nº de intervenções em edificado para
criação de serviços ou atividades

dirigidas à Comunidade

1

Nº de intervenções no espaço público 0

Nº de publicações criadas 10

Nº de páginas de Internet criadas 1

Nº de páginas de facebook criadas 4

Nº de vídeos criados 5

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

4

Nº de novas organizações criadas
(associações / empresas, outros)

0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO

Financiamento BIP/ZIP solicitado

Encargos com pessoal interno 9860.00 EUR

Encargos com pessoal externo 6500.00 EUR

Deslocações e estadias 1500.00 EUR

Encargos com informação e publicidade 3500.00 EUR

Encargos gerais de funcionamento 15000.00 EUR

Equipamentos 12740.00 EUR

Obras 900.00 EUR

Total 50000 EUR

Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade ASSOCIAÇÃO DE APOIO E SEGURANÇA PSICO-SOCIAL

Valor 25000.00 EUR

Entidade AGIRXXI- Associação para a Inclusão Social

Valor 25000.00 EUR

Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade AASPS
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Tipo de apoio Não financeiro

Valor 15000.00 EUR

Descrição Disponibilização de salas e equipamentos;
Crédito horário a técnicos;
Aquisição de material e consumiveis
Reforço da rede de comunicação do projeto;

Entidade AGIR XXI

Tipo de apoio Não financeiro

Valor 15000.00 EUR

Descrição Apoio Técnico e Logístico,
Reforço da rede de comunicação do projeto;
Disponibilização de salas e equipamentos;
Crédito horário a técnicos;
Aquisição de material e consumiveis

Entidade APEA -

Tipo de apoio Não financeiro

Valor 5000.00 EUR

Descrição Credito horário a Técnicos, 
Apoio Logístico
Reforço da rede de comunicação do projeto;

Entidade SEA - Agência de Empreendedores Sociais

Tipo de apoio Não financeiro

Valor 2000.00 EUR

Descrição Apoio Técnico
Logístico e Disponibilização de espaços
Reforço da rede de comunicação do projeto;

Entidade ACRAS

Tipo de apoio Não financeiro

Valor 1500.00 EUR

Descrição Disponibilização de salas e equipamentos;
Crédito horário a técnicos;
Reforço da rede de comunicação do projeto;

Entidade AGUINENSO

Tipo de apoio Não financeiro

Valor 1500.00 EUR
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Descrição Disponibilização de salas e equipamentos;
Crédito horário a técnicos;
Reforço da rede de comunicação do projeto;

Entidade SPEM -

Tipo de apoio Não financeiro

Valor 1500.00 EUR

Descrição Disponibilização de salas e equipamentos;
Crédito horário a técnicos;
Reforço da rede de comunicação do projeto;

Entidade APODEC

Tipo de apoio Não financeiro

Valor 1000.00 EUR

Descrição Disponibilização de salas e equipamentos;
Crédito horário a técnicos;
Reforço da rede de comunicação do projeto;

Entidade APPACDM

Tipo de apoio Não financeiro

Valor 2500.00 EUR

Descrição Disponibilização de salas e equipamentos;
Crédito horário a técnicos;
Reforço da rede de comunicação do projeto;

Entidade AASPS

Tipo de apoio Financeiro

Valor 10000.00 EUR

Descrição Aquisição de consumiveis;
Afetação de recursos;
Deslocações.

Entidade AGIR XXI

Tipo de apoio Financeiro

Valor 5000.00 EUR

Descrição Aquisição de consumiveis;
Afetação de recursos;
Deslocações.

Entidade IEFP, IP

Tipo de apoio Não financeiro
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Valor 6600.00 EUR

Descrição Disponibilização de salas e equipamentos;
Crédito horário a técnicos;
Reforço da rede de comunicação do projeto;

TOTAIS

Total das Actividades 50000 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento 50000 EUR

Total do Projeto 116600 EUR

Total dos Destinatários 17805


